
  

 

ΘΕΜΑ: Εκπαιδευτική ξενάγηση στην έκθεση «Πώς μάθαιναν οι Έλληνες γράμματα 
από την Άλωση μέχρι την Επανάσταση (1453-1821)» 

Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022  

Παλιό Χρηματιστήριο Αθηνών  (φυσική παρουσία) 

 

H Διεύθυνση Π.Ε. Α΄ Αθήνας (δια της Υπεύθυνης Πολιτιστικών Θεμάτων) οργανώνει 

εκπαιδευτική ξενάγηση για 25 εκπαιδευτικούς στην έκθεση του Μορφωτικού Ιδρύματος 

της Εθνικής Τράπεζας (ΜΙΕΤ), με τίτλο «Πώς μάθαιναν οι Έλληνες γράμματα από την 

Άλωση μέχρι την Επανάσταση (1453-1821)», τη Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 και ώρα 16:20, 

στο κτίριο του Παλαιού Χρηματιστηρίου, Πεσμαζόγλου 1 (ΧΑΡΤΗΣ: 

https://goo.gl/maps/fKV13qJ6Jdd3FA7NA).  

  

Εισηγήτρια θα είναι η κυρία Σοφία Ε. Πελοποννησίου, Μουσειολόγος, Υπεύθυνη 

Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τράπεζας. 

 

Μέσα από επιλεγμένα εκθέματα και διαδραστικές εφαρμογές η έκθεση γνωρίζει στο κοινό 

την ελληνική παιδεία πριν την Επανάσταση του 1821 και απαντά σε ερωτήματα όπως: 

• Πώς μάθαιναν οι Έλληνες γράμματα μετά την πτώση της βυζαντινής αυτοκρατορίας.  

• Πώς διατηρήθηκε, όχι μόνον η γλώσσα, αλλά και η ελληνική παιδεία, μέσα στους 

τέσσερις αιώνες οθωμανικής κυριαρχίας.  

• Τι γνωρίζουμε για  τους χιλιάδες ανώνυμους ιερωμένους και δάσκαλους και για τους 

μαθητές τους που μάθαιναν τα «κολλυβογράμματα»  

• Τι είναι τα «μαθηματάρια».  

• Σε ποιες περιοχές άνθησαν μεγάλα πνευματικά κέντρα όπου έδρασαν σπουδαίες 

μορφές της εκπαίδευσης.  

• Και πώς, τελικά, η παιδεία έθρεψε την ιδέα του αγώνα για την ελευθερία.  

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ  
Π. ΚΑΙ Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ  
Χίου 16-18, Τ.Κ. 104 38, Αθήνα  
http://dipe-a-athin.att.sch.gr 
E-mail: mail@dipe-a-athin.att.sch.gr 
 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Καλλιόπη Κύρδη 

a.politistika@gmail.com 

Τηλ: 2105201000, 6973884866 

 

Αθήνα, 6-5-2022 
Αρ. Πρωτ.: 9527 /6-5-2022 

 

ΠΡΟΣ: ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΔΕΣ  

 

ΚΟΙΝ.: 1o ΠΕΚΕΣ Αττικής 

https://goo.gl/maps/fKV13qJ6Jdd3FA7NA
mailto:mail@dipe-a-athin.att.sch.gr
mailto:a.politistika@gmail.com


 

Οι εκπαιδευτικοί θα έρθουν σε επαφή με θησαυρούς του Ιστορικού Παλαιογραφικού 

Αρχείου του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής και σπάνια βιβλία από τις σημαντικότερες 

βιβλιοθήκες της Ελλάδας. Παράλληλα, θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν ένα 

εμβληματικό κτίριο της Αθήνας, στο οποίο φιλοξενείται η έκθεση: το ιστορικό 

ανακαινισμένο κτίριο του παλαιού Χρηματιστηρίου. 

 

Υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης εκπαιδευτικού  προγράμματος από παιδιά Ε΄ και 

Στ΄ τάξεων κατόπιν ραντεβού (Πληροφορίες: κα Σοφία Πελοποννησίου, τηλ. 2103221335, 

sophiapel@yahoo.com ). 

 

✓ Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη φόρμα 
https://forms.gle/P9kdUVdaAAvEhkzP8 μέχρι την Παρασκευή 13 Μαΐου και ώρα 13.30. 
(Αν ο σύνδεσμος δεν ανοίγει αυτόματα, μπορείτε να τον αντιγράψετε και να τον 
επικολλήσετε στον φυλλομετρητή). 

✓ Θα δοθεί προτεραιότητα σε εκπαιδευτικούς που υλοποιούν εγκεκριμένο πολιτιστικό 
πρόγραμμα σχετικής θεματολογίας.  

✓ Οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετάσχουν θα λάβουν ειδοποίηση στο προσωπικό email 

που δήλωσαν στη φόρμα αίτησης, την Παρασκευή 13/5, μετά τις 15.30.   

✓ Ο κατάλογος με τις συμμετοχές. θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ 

Αθήνας, στο http://dipe-a-athin.att.sch.gr/index.php/politistika-themata  

 

Η είσοδος στην έκθεση θα γίνει αυστηρά σύμφωνα με τα ισχύοντα τα ισχύοντα μέτρα κατά 

την ημερομηνία επίσκεψης προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και υποχρεωτική χρήση μάσκας. 

  

Η Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Καλλιόπη Κύρδη 

 

 

 
Η ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

           ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 
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